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nieuws van de directie

Hallo allemaal,

Het is weer hoog tijd voor wat nieuws van de directie. De herfst is gearriveerd , 11 november, Sinterklaas en de kerst
komen er weer aan. Altijd een drukke periode maar wel gezellig.
De fotograaf is geweest in de eerste week van de oktober; hopelijk zijn alle foto’s leuk geworden. Heb je nog geen
inlogcode gehad en weet je zeker dat je kind(eren) op de foto staan vraag er dan even naar.
In de zomer is de GGD langs geweest. Ze hebben gekeken naar de bezettingen op de groepen, en kijken altijd even
mee op de groepen. Ze waren zeer positief over hoe de medewerkers omgaan met de kinderen en bepaalde
situaties oplossen. Er wordt goed geluisterd en gereageerd op de vragen van kinderen. Dit geldt voor het KDV en
BSO.
Eef is ondertussen geopereerd aan een hernia . Wij hopen voor haar en ons dat het herstel nu goed gaat lukken en
ze over een aantal weken weer kan beginnen met opbouw van uren .
Doordat een aantal medewerkers minder zijn gaan werken bieden we Brenda vanaf 1 november een vast contract
van 18 uur aan en gaat Francis 25 uur werken op de BSO.
Francis gaat op de BSO de uren overnemen van Myriam. Myriam heeft in de zomervakantie een andere baan
gevonden als logopedist in Delfzijl. Francis gaat op maandag, woensdag, donderdag en de vrijdag werken. Dit
betekent dat ze niet meer op het KDV gaat werken. Voor het KDV houdt dat in dat er verandering en zijn van de
bezetting van medewerkers op de groepen.
Hierdoor zijn we weer opzoek naar nieuwe invalmedewerkers. Daar hebben we al een vacature voor uitgezet.
Vanaf januari hebben we te maken met de nieuwe regelgeving vastgelegd in het plan van IKK. (innovatie en kwaliteit
kinderopvang).
Belangrijkste veranderingen voor ons zijn dat alle kinderen ( KDV en BSO) een mentor krijgen en dat de bezetting
van medewerkers op de babygroep anders ingevuld moet worden.
Bij het mentorschap zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen invullen in ons pedagogisch beleid.
Als we de bezetting op de babygroep aangepast hebben aan de nieuwe regelgeving laten we jullie dit weten.
Als laatste nog even een paar huishoudelijke mededelingen:
-

Willen jullie er opletten om de hekken achter jullie dicht te doen. Ze vallen niet vanzelf in het slot. Het
gebeurt nu te vaak dat ze niet goed dicht zijn.
We hebben sinds enkele weken een nieuwe website. Nog geen nieuwe foto’s maar die komen eraan. Neem
even een kijkje , het is nog niet helemaal klaar en feedback is altijd welkom.

Vergeet onze thema avond niet: woensdag 1 november vanaf 19:30 inloop en het programma begint om 20:00 uur.
Het onderwerp: Belang van mediaopvoeding; de zorgen en de kansen die er zijn.
Tot dan.
Met vriendelijke groet,
Dominicus en Sjoukje
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